
Guia de comunicação para 

ligar o consumo à 

biodiversidade

Vamos falar sobre a 

natureza dos seus 

produtos



What‘s it all about

O Guia ilustra descobertas relevantes sobre comunicação eficaz 
em relação à biodiversidade e ao consumo.

O Guia faz parte do Kit de Ferramentas de Comunicação –
Ligando Consumo e Biodiversidade desenvolvido dentro do 
Grupo de Trabalho de Comunicação da Biodiversidade da rede One 
Planet.

Encontre o kit de ferramentas aqui:

https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/consumer-
information-scp/biodiversity

Introdução – Do que se trata?

https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/consumer-information-scp/biodiversity


What‘s it all about

O Guia fornece orientação para

• formuladores de políticas

• negócios e empresas

• ONGs

que desejam desenvolver estratégias de comunicação, 
formulando mensagens-chave para aumentar a conscientização
sobre a proteção da biodiversidade e dos serviços 
ecossistêmicos por meio do consumo sustentável.

Introdução – Para quem?



A jornada à frente...

CONTEÚDO

•

Estrutura 
geral Defina 

seu 
público

Aprenda 
com boas 
práticas

Evite 
erros 

comuns

Envie 
mensagens 

eficazes



Defina quem é o seu público-alvo e o que eles pensam sobre a 
biodiversidade!
Que valor o seu público-alvo atribui à natureza e à biodiversidade? É igual ao valor que eles dão aos 
humanos e possui um valor em si mesmo (biocêntricos)? Ou a natureza é percebida como valiosa 
porque fornece serviços ecossistêmicos aos humanos (humanistas) ou ao indivíduo (egoístas)? 

Biocêntricos
“A natureza é 

valiosa pelo que é“

DEFINA SEU
PÚBLICO

•

E com o 
que eles se 
importam

Humanistas
“A natureza é valiosa porque é 

importante para nós, humanos“

Egoístas
“A natureza é 
valiosa pois é 

importante pra 
mim“



“MENSAGENS TRADICIONAIS SOBRE BIODIVERSIDADE DE GOVERNOS E ONGs 

ENCORAJANDO O PÚBLICO E OUTRAS PARTES INTERESSADOS A MUDAR SUAS 

PRÁTICAS DIÁRIAS DEVEM SER REVISADAS.

FREQUENTEMENTE, ESSAS MENSAGENS USAM MUITOS JARGÕES, SÃO 

NEGATIVAS, DIDÁTICAS DEMAIS, ABSTRATAS OU CHEIAS DE PESSIMISMO. EM VEZ 

DE LIGAR AS PESSOAS, CORREM O RISCO DE DESLIGÁ-LAS.”

Hesselink, F.J. e.a., Comunicação, Educação e Consciência Pública, um kit de ferramentas para 
a Convenção Biológica, Montreal 2007.



Aproxime-se das pessoas

ENVIE
MENSAGEN
S EFICAZES

•

Torne-as 
pessoais

Contextualize

Crie mensagens 
personalizadas 
adequadas ao 

histórico, geografia e 
estilo de vida do 

público-alvo.

Humanize

Escolha um 
personagem, 

testemunhos humanos
ou espécies que as 
pessoas possam se 

identificar e ter
empatia.

Fale em uma escala de 
tempo humana.

Personalize

Use mensagens e 
linguagens 

individualistas e faça 
com que as pessoas se 

sintam bem consigo 
mesmas com o impacto 

positivo que podem 
gerar.

🡪 Escolha plantas e espécies 
locais para  suas mensagens



Faça disso o novo normal

ENVIE
MENSAGEN
S EFICAZES

•

Acesse as 
normas

PODER DOS PARES

Mostre o que os outros já fazem
e incentive o público-alvo a 

seguir grupos sociais. A pressão
dos pares pode promover o 

consumo sustentável e mudar 
padrões de comportamento.

PODER DOS VALORES

Aborde valores intrínsecos
e normas. Eles podem ser 
promovidos por meio de 

uma gama de experiências
e comunicação.

🡪 ex: altruísta, biosférico,, etc.🡪 ex: grupos  como amigos e 
família



Apoie-a

ENVIE
MENSAGEN
S EFICAZES

•

Aborde o 
racional

LÓGICO

Mensagens lógicas, com 
evidências e estatísticas, 

são importantes para 
ganhar confiança e dar
credibilidade: o uso de 
fatos ajuda a evitar o 

greenwashing.

ESPECÍFICO

Use detalhes específicos
que facilitem a 

compreensão do 
problema e da ação

desejada pelos
consumidores.



Desperte emoções e inspire

ENVIE
MENSAGENS

EFICAZES

•

Emocional 
e 

memorável

EMOCIONAL

Crie mensagens 
emocionais e 

positivas para ativar 
seu público.

Desperte orgulho, 
esperança, otimismo 

e amor.

Evite emoções 
negativas



Defina a cena e conte uma história

ENVIE
MENSAGENS

EFICAZES

•

Storytelling

Crie um enredo que envolva o público-alvo em um 
nível emocional

Descreva a situação - expresse o problema - e 
apresente a solução - incentive a mudança. 
Reforce essa mensagem!



Foque em áreas de consumo com alto impacto na biodiversidade

ENVIE
MENSAGEN
S EFICAZES

•

Destaque 
questões 

relevantes

RELEVANTE

Comunique sobre áreas de 
consumo com alto impacto na 
biodiversidade. Concentre-se 

nos pontos-chave.*

Além disso, certifique-se de 
que a mensagem seja 

relevante para o seu público –
destaque o benefício individual 

das mudanças de consumo.

* Para mais informações, consulte esta publicação: “SUSTAINABLE CONSUMPTION FOR 
BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES - Current state and future requirements in 
information, communication and international cooperation“ (Teufel et al. 2021) 



Certifique-se de incluir uma chamada para ação

Mostre como a ação 
proposta beneficiará o 
consumidor

ENVIE
MENSAGEN
S EFICAZES

•

Inclua um 
call to 
action

Como o comportamento 
de consumo deve mudar 
para ser mais amigável à 
biodiversidade?

Coma mais refeições à 
base de plantas para 
proteger a biodiversidade. 
É saudável e delicioso.

Integre um campo de flores
silvestres em seu jardim e 
divirta-se vendo os animais
se aproximarem.

Respeite a biodiversidade
local em suas viagens e 
poderá voltar para desfrutar
da natureza no ano que vem.



Divulgue sua mensagem

TORNE
PÚBLICO

•

Espalhe sua 
mensagem

Defina seu público-alvo e os canais adequados para 
comunicar com ele

“Onde, quando e como as mensagens devem ser 
compartilhadas?”

Esteja atento à quantidade de informações e às 
preferências que mudam rapidamente. A 
sobrecarga de informações não é atraente para os 
usuários de mídia.

Use uma variedade de ferramentas e canais, 
formas criativas e até inesperadas de campanha 
são recomendadas.



Use estas recomendações ao comunicar sobre consumo e 
biodiversidade

PERSONALIZAR RELEVÂNCIA

CHAMADA PARA AÇÃORACIONALEMOCIONAL

NORMAS

ENVIE
MENSAGEN
S EFICAZES

•

Use as 
melhores 
práticas

Use mensagens 
personalizadas e fale 

em uma escala de 
tempo humana.

Certifique-se de que a 
mensagem é relevante. 

Destaque benefícios e 
impactos.

Use a pressão dos pares  e 
aborde valores 

intrínsecos ou normas 
pessoais.

Inclua uma chamada à 
ação precisa e um passo a 

passo a ser seguido.

Ganhe confiança por meio 
de mensagens lógicas e 

baseadas em evidências, 
que evitam o greenwashing.

Crie mensagens 
emocionais e positivas 
para ativar seu público.



Evite erros comuns ao comunicar sobre consumo e 
biodiversidade

MORALIZANTE REATIVO

JARGÃOLICENÇA MORALPESSIMISMO

COMANDANTE

EVITE
ERROS

COMUNS

•

Evite as 
armadilhas 

habituais

Não faça os consumidores 
se sentirem culpados 
enviando mensagens 

moralizantes.

Não proíba os desejos dos 
consumidores, mas dê 

alternativas.

Não trate-os com ar de 
superioridade e dê a elas a 

liberdade de escolha

Certifique-se de que 
entendam os termos da 

mensagem para evitar mal-
entendidos.

Não dê desculpas para se 
contentarem com ações 
convenientes e de baixo 

impacto - comunique 
sobre tópicos relevantes.

Não os faça sentir-se 
impotentes perante a perda 
de biodiversidade e extinção 

de espécies. Diga-lhes que 
ações podem tomar.



“Como se tornar um herói da biodiversidade” - Infográficos

Find the infographics here: 
https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/consumer-information-scp/biodiversity

Use mensagens 
com apelo 
emocional para 
desencadear 
emoções

Inclua uma 
chamada para ação

Use um enredo 
emocional e 
consistente

Apoie sua 
mensagem com 
evidências 
científicas

https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/consumer-information-scp/biodiversity


Analisar o que os outros fizeram bem ajuda a construir sua própria boa prática

A campanha foca nas soluções e nas mensagens positivas, com o 
objetivo principal de transmitir mensagens diretas e claras sobre as 
possibilidades e impactos existentes na escolha da certificação RTRS. 
Ela mostra que é possível mudar a forma como cultivamos e 
consumimos nossos alimentos. Em todo o mundo, em todos os 
setores e em toda a cadeia de suprimentos, o desafio é grande e 
existem muitas ferramentas para mitigar os impactos negativos da 
produção de soja e beneficiar o meio ambiente e as pessoas ao 
mesmo tempo. A RTRS oferece não a bala de prata, mas uma 
ferramenta concreta que garante a implementação transparente 
desse objetivo.

Zero quer dizer zero – Campanha da Mesa Redonda da Associação Internacional 
de  Soja Responsável (RTRS)

O filme Our Planet: Our Business (Nosso Planeta: Nosso Negócio) 
baseia-se na série de grande sucesso da Netflix Our Planet (Nosso 
Planeta)  e aborda explicitamente os líderes empresariais. Ele 
destaca a importância do funcionamento dos serviços 
ecossistêmicos para os negócios, com o valor econômico dos serviços 
da natureza mais do que dobrando o PIB global. Ao deixar claro que 
no Antropoceno a humanidade se tornou a força motriz da mudança 
global, postula que isso também implica a capacidade de corrigir 
impactos negativos causados por padrões insustentáveis de 
consumo e de produção. Também argumenta que segmentos de 
consumidores em crescimento esperam que as empresas se tornem 
sustentáveis com baixo impacto sobre a biodiversidade e os serviços 
ecossistêmicos.

Nosso Planeta: Nosso Negócio – Campanha da WWF

Picture Credit: © Sophie Lanfear / Silverback / NetflixPicture Credit: © RTRS



O que você está esperando?

DESENVOLVA
BOAS

PRÁTICAS

•

Começe!
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Integrando a biodiversidade em atividades sustentáveis 

de produção e consumo 
 

  

GT4 - Grupo de Trabalho de Comunicação da Biodiversidade 

 

Mensagens-chave 

• A perda de biodiversidade e a degradação dos serviços ecossistêmicos estão entre os maiores riscos 

sistêmicos para a economia global e a saúde das pessoas e do planeta.  

• Proteger e restaurar a biodiversidade é fundamental para prevenir futuras pandemias enquanto 

enfrentamos outros desafios ambientais globais, como mudanças climáticas ou perda de terras. 

• Atender à crescente demanda por commodities agrícolas, recursos biogênicos e minerais tem impactos 

severos e significativos na biodiversidade e na prestação de serviços ecossistêmicos, dos quais os 

atores empresariais dependem. 

• Há uma necessidade urgente de repensar o consumo e a produção e tomar medidas para proteger a 

biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Os benefícios de uma ação forte superam os custos. 

• As empresas devem transformar o jogo para moldar a transformação necessária para a produção e o 

consumo sustentáveis. Os seguintes pontos de ação descrevem formas de integrar a proteção da 

biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos nas atividades de negócios: 

‒ Integrar sistematicamente proteção, restauração e uso sustentável da biodiversidade em modelos de 

negócios. A gestão de risco deve ser melhorada por meio de avaliações de impacto, definição de metas 

e desenvolvimento de abordagens personalizadas para a proteção da biodiversidade. 

‒ Assegurar a transparência e rastreabilidade, bem como o uso eficiente dos materiais ao longo das cadeias 

de valor para garantir uma produção sustentável e, ainda, conquistar a confiança dos consumidores com 

base em informações confiáveis e verificáveis. 

‒ Integrar consistentemente a proteção e o uso sustentável da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos 

em todas as fases do ciclo de vida do produto. Estabelecer a circularidade e a durabilidade como aspectos 

centrais no design do produto pode reduzir a pressão sobre o consumo de materiais e os impactos 

associados na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos. 

‒ Engajar e participar de coalizões empresariais para a biodiversidade para aumentar a adoção de melhores 

práticas e promover a disseminação mais ampla de medidas para a proteção e a restauração da 

biodiversidade. 

‒ Usar padrões de sustentabilidade que incluam critérios ambiciosos de proteção da biodiversidade e 

sistemas de certificação independentes para comunicação confiável com o consumidor. 

O caminho a seguir para as empresas 
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A necessidade urgente de uma mudança transformadora para a produção e o 

consumo sustentáveis 

A natureza e seus serviços ecossistêmicos (SE) essenciais fornecem a base para o bem-estar da 

sociedade e todas as atividades econômicas atuais e futuras. Atualmente, porém, a biodiversidade 

está sendo perdida em uma velocidade alarmante1; estima-se que 23% da área terrestre global já 

esteja degradada. Mais de 85% das áreas úmidas desapareceram desde 1970 e 32 milhões de 

hectares de floresta primária ou floresta em recuperação nos trópicos foram perdidos entre 2010 e 

2015 e, segundo o IPBES, cerca de 1 milhão de espécies estão ameaçadas de extinção se nenhuma 

ação for tomada [11]. A perda de biodiversidade atual e sem precedentes apresenta, portanto, um 

dos maiores riscos sistêmicos para a economia global e a saúde das pessoas e do planeta2  [24]. 

Tanto a produção quanto a extração de matérias-primas para bens de consumo estão ligadas a 

impactos que incluem a conversão de ecossistemas biodiversos (por exemplo, desmatamento em 

grande escala), bem como a superexploração e poluição da terra e dos mares  [12]. O declínio 

irreversível da biodiversidade e dos SE nas últimas décadas, bem como os recentes 

desenvolvimentos globais, como a pandemia de Covid-19, são evidências de que nossas atividades 

econômicas atuais estão ultrapassando os limites planetários, ou seja, o espaço operacional seguro 

para a humanidade3  [17, 25]. O Relatório Dasgupta4 [6] destaca a necessidade de mudanças 

transformadoras de longo alcance na sociedade e nos negócios para conservar o capital natural do 

qual nossa economia depende. Devemos agir agora para deter os impactos devastadores dos 

padrões predominantes de produção e consumo sobre a biodiversidade e os SE em todo o mundo, 

lembrando que os benefícios de uma ação forte e precoce superam os custos de curto prazo5 [6]. 

A dinâmica internacional se desenvolveu em torno da agenda global para a biodiversidade. O número 

de regulamentações e estratégias políticas que estão por vir com o objetivo de alinhar todas as 

atividades produtivas e fluxos financeiros com os valores da biodiversidade6 [4] representam um 

ponto de virada para os modelos de negócios tradicionais. Simultaneamente, os consumidores estão 

cada vez mais conscientes dos impactos ambientais das suas escolhas de consumo. Assim, a 

demanda por produtos sustentáveis está se expandindo. Embora todas as cadeias de valor sejam 

dependentes da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, os riscos relacionados à natureza 

são subvalorizados na tomada de decisões de negócios. Existem exigências legais para que as 

empresas prestem contas dos riscos ambientais à sua operação e reputação, entretanto, poucas 

realizam ações significativas para promover impactos positivos decorrentes de suas atividades. 

Deixar de integrar proteção, restauração e uso sustentável da biodiversidade nas atividades de 

negócios representa não apenas riscos operacionais e financeiros, mas também perde uma chance 

de inovação, aumentando a resiliência das cadeias de suprimentos e ganhando reconhecimento 

neste campo. 

Os atores empresariais devem ser os transformadores do jogo que moldam ativamente a 

transformação necessária para a produção e o consumo sustentáveis. Já existem várias empresas 

que identificaram sistematicamente os impactos ambientais de suas cadeias de suprimentos e 

incentivam o engajamento ativo e de longo prazo de seus fornecedores. Possíveis medidas efetivas 

 
1 IPBES (2019). 
2 World Economic Forum (2020). 
3 Steffen et al. (2015). 
4 Dasgupta (2021). 
5 Dasgupta (2021). 
6 CBD (2021). 
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para a proteção, restauração e uso sustentável da biodiversidade e ES vão desde o aumento da 

transparência ao longo da cadeia de suprimentos até o compromisso com o abastecimento 

sustentável até a racionalização do uso de recursos. Outras medidas incluem a inserção da 

circularidade nos modelos de negócios através da produção de produtos duráveis e recicláveis, bem 

como a promoção de escolhas de consumo sustentáveis por meio de uma melhor informação ao 

consumidor.  

Este resumo da política fornece recomendações gerais e pontos de partida concretos para os atores 

empresariais na integração da biodiversidade na produção e no consumo. A seguir, são descritas as 

prioridades de ação prática em diferentes setores-chave e, finalmente, são apresentadas as 

considerações finais sobre o caminho a seguir. 

 

Chamado para ação: atores empresariais têm um papel fundamental! 

Os atores empresariais são chamados a priorizar a biodiversidade e os SE em todas as atividades 

em suas cadeias de valor e ao longo de todo o ciclo de vida de seus produtos. Esta questão deve 

ser sistematicamente integrada em todos os setores econômicos, tanto a montante como a jusante. 

No entanto, a implementação deve ir além das meras atividades de comunicação. Os atores 

empresariais podem fazer contribuições significativas para a proteção da biodiversidade e dos SE 

por meio de medidas concretas e viáveis, como: 

• Avaliação do impacto do negócio na natureza em todas as cadeias de valor e 

envolvimento dos fornecedores 

Primeiro, é importante entender os impactos, hotspots e oportunidades de melhoria no contexto 

da biodiversidade. As empresas são chamadas a aplicar mecanismos de due diligence para coletar 

informações relevantes sobre seus fornecedores, matérias-primas e práticas de produção. Em 

contraste com as mudanças climáticas, as avaliações de impacto da biodiversidade e dos serviços 

ecossistêmicos consideram aspectos geográficos específicos. O envolvimento de fornecedores e 

stakeholders locais neste processo é fundamental para construir confiança e cooperação ao longo 

das cadeias de valor [21]. 

 

• Identificar prioridades para o estabelecimento de metas e definir a abordagem para 

proteção, restauração e uso sustentável da biodiversidade 

Com base na avaliação de impacto, as prioridades podem ser identificadas e usadas como 

estrutura para estabelecer metas. As Metas Baseadas na Ciência para a Natureza (Science-Based 

Targets for Nature)7 [16] fornecerão uma boa estrutura para as empresas definirem, avançarem e 

medirem o progresso em direção a metas concretas, ao mesmo tempo em que abordam os fatores 

de perda de biodiversidade e operam dentro dos limites planetários. Dependendo da abordagem 

definida, as metas podem incluir compromissos com desmatamento zero ou conversão de terras. 

 

 

 
7 SBTN (2020). 
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• Garantir a sustentabilidade das atividades de negócios e da cadeia de valor por meio de 

rastreabilidade e transparência 

A demanda por transparência está aumentando entre os consumidores. De acordo com o Barômetro 

de Biodiversidade da UEBT 2020, 82% dos entrevistados consideram que as empresas têm a 

obrigação moral de garantir um impacto positivo nas pessoas e na biodiversidade, e a transparência 

ocupa o primeiro lugar na lista de expectativas dos consumidores ano após ano [20]. A transparência 

requer conhecimento do estado das cadeias de valor e comunicação interna e externa. O 

rastreamento dos produtos desde a origem até o consumidor ao longo de toda a cadeia do ciclo de 

vida é essencial para uma avaliação de impacto e gerenciamento de risco confiáveis [2, 8, 14]. 

Transparência, rastreabilidade e informações sobre as ações para minimizar os impactos serão 

recompensadas com confiança e fidelidade à marca. A Natura Cosméticos, por exemplo, ganhou 

reconhecimento por abastecimento com respeito às pessoas e à biodiversidade no Brasil, seu 

mercado de origem. Uma pesquisa realizada em 2020 pela Union for Ethical Biotrade revelou que 

55% dos consumidores pesquisados no Brasil conheciam a empresa e seus esforços [20]. 

Atores empresariais interessados podem encontrar mais informações, recursos, diretrizes e exemplos 

inspiradores para a comunicação da biodiversidade em um kit de ferramentas fornecido pelo Programa de 

Informação ao Consumidor da rede One Planet . 

 

• Cumprir com os padrões voluntários de sustentabilidade 

Os padrões voluntários de sustentabilidade (VSS) oferecem orientação aos negócios, concentrando-

se em ações relevantes para abordar as preocupações com a biodiversidade ao longo das cadeias 

de valor e promover a proteção da biodiversidade. Além disso, os VSS fornecem plataformas para 

troca de conhecimento e apresentação de melhores práticas, fornecendo assim uma fonte de 

inspiração para outros. Cumprir e colaborar com VSS credíveis e independentes e suas redes se 

traduz em benefícios para os atores de negócios, como melhorar a mensurabilidade e transparência 

em relação ao desempenho dos atores relacionados à biodiversidade. Padrões que incluem 

verificação externa independente de terceiros devem ser preferidos devido à maior credibilidade [20]. 

 

• Apoiar e aderir aos esquemas de rotulagem ecológica existentes que incluem critérios 

de biodiversidade 

A rotulagem ecológica pode ser usada na comunicação B2B (business to business), B2C (business 

to consumer) e B2G (business to government) para demonstrar produtos, serviços ou empresas 

preferenciais com base em critérios ambientais, sociais, de saúde e segurança ou outras métricas 

de desempenho. Além disso, ao solicitar que os fornecedores atendam aos requisitos relevantes do 

rótulo ecológico, as empresas podem impulsionar processos de produção aprimorados. Já existem 

padrões e rótulos ecológicos Tipo I que incluem considerações de biodiversidade, considerando o 

ciclo de vida exigindo a proteção de florestas virgens, proibindo o uso de agrotóxicos ou o uso de 

produtos químicos aquatóxicos no processo produtivo. A utilização destes rótulos ecológicos apoia 

os agentes empresariais na promoção de informação ao consumidor sobre os seus produtos e 

serviços e no reforço da sua marca. 

Informações sobre rótulo ecológico na Rede Global de Rotulagem Ecológica.  

 

https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/consumer-information-scp/biodiversity
https://www.globalecolabelling.net/eco/green-certification-by-country/
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• Consideração consistente da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos em todos 

os estágios do produto 

A biodiversidade e os serviços ecossistêmicos podem ser integrados às atividades empresariais já 

nas fases de projeto e desenvolvimento de produtos. O ecodesign e os modelos de negócios 

alternativos podem contribuir para aumentar a circularidade (por exemplo, design para reciclagem e 

durabilidade; produto como serviço; serviços de segunda mão, reparo e remanufatura) e criar 

circuitos fechados de materiais de recursos críticos e escassos, evitando assim a extração e os altos 

impactos sobre a biodiversidade. Esta abordagem representa benefícios adicionais em termos de 

inovação e diferenciação de marca, mas também em termos de eficiência e de minimização de 

resíduos. Transparência e rastreabilidade estão atreladas a esse ponto de ação, ajudando a entender 

de onde vêm as matérias-primas e permitindo uma melhor priorização de ações nas cadeias de 

suprimentos onde os riscos à biodiversidade são identificados. 

 

• Fortalecer a colaboração empresarial e as coalizões para a biodiversidade 

Os atores empresariais são chamados a iniciar, participar e colaborar em coalizões de partes 

interessadas relevantes para a proteção da biodiversidade. O trabalho de coalizões segue uma 

abordagem de cooperação intersetorial e multinível para coordenar os esforços necessários, bem 

como aumentar a adoção e o alcance das medidas [18]. Eles também reúnem as partes interessadas 

de todos os estágios das cadeias de valor, como produtores, varejistas e consumidores, em torno de 

esforços para abordar a proteção da biodiversidade e dos SE. O envolvimento e a colaboração em 

vários níveis das partes interessadas são parte do caminho a seguir. 

Informações sobre o estado atual e os requisitos futuros em comunicação e cooperação internacional para a 

biodiversidade, boas práticas e exemplos de coalizões podem ser encontradas aqui . 

 

Setores-chave e prioridades de ação 

• Alimentação e Agricultura 

Os impactos desse setor na biodiversidade e nos SE estão principalmente ligados às mudanças no 

uso da terra e às emissões de gases de efeito estufa dos sistemas intensivos de produção agrícola 

em todo o mundo. Esses sistemas estão ligados a insumos agroquímicos e uso excessivo de 

recursos naturais com consequências como perda de biodiversidade, eutrofização, diminuição da 

matéria orgânica do solo, erosão do solo, compactação e salinização8 [3]. O setor agrícola e alimentar 

é responsável por 40% das perdas quantificadas de biodiversidade na maioria dos países e regiões 

e, portanto, requer ações urgentes para garantir a segurança alimentar global9101112 [5], [13], [22]. 

Os atores empresariais desse setor são responsáveis por garantir que o fornecimento de produtos 

agrícolas primários não esteja vinculado ao desmatamento ou à destruição de ecossistemas. A 

rastreabilidade e a transparência são especialmente necessárias no caso de commodities usadas 

 
8 Brink et al. (2010). 
9 Chaudhary und Brooks (2019). 
10 Marques et al. (2019). 
11 Wilting und van Oorschot (2017). 
12 Average contribution to biodiversity loss based on a study including 45 countries and regions worldwide by 
Wilting et al. (2017). 

https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-12/2021-sustainable-consumption-information-communication-cooperation-bfn_0.pdf
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para ração animal e indústria de carnes, como óleo de palma, soja e peixe. Produtos da agricultura 

orgânica ou práticas alternativas, como sistemas agroflorestais ou agricultura regenerativa, podem 

trazer grandes benefícios ambientais. A compra de produtos certificados é uma forma de incluir 

produtos mais confiáveis no abastecimento das empresas. 

 

• Têxteis & Roupas 

A maioria dos impactos ambientais neste setor (uso da água, emissões de carbono, resíduos, 

poluentes da água e do ar)13 [15] estão ligados à produção de matérias-primas para fibras naturais e 

sintéticas. No entanto, os impactos e riscos da biodiversidade estão presentes em todas as etapas 

do ciclo de vida dos produtos têxteis [12]. A complexidade da cadeia de valor têxtil e do vestuário 

que resulta da sua distribuição global e diversidade de matérias-primas, instalações fabris e 

mercados consumidores14  [1], torna ainda mais relevante a transparência e rastreabilidade neste 

setor. Para incorporar a biodiversidade em sua estratégia de negócios, os atores devem avaliar seus 

impactos (considerando materiais, tecnologia e localização de processamento) em cada contexto 

geoespacial específico15 [19]. Os pontos de ação relevantes incluem mudar para a produção orgânica 

de fibras naturais, reduzir o uso de produtos químicos, reduzir o desperdício e todas as formas de 

poluição e trabalhar para a eficiência dos recursos por meio do design visando durabilidade e 

circularidade. A certificação é uma forma de comprovar a implementação dessas medidas. 

Para obter mais informações sobre as prioridades de ação concretas na cadeia de valor têxtil, consulte o Global 

Stocktaking 2020 UNEP on Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain. 

 

• Habitação & Construção 

Além da perda de terras para novas infraestruturas, a atividade mais relevante para a proteção da 

biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos no setor de habitação e construção é a extração de 

materiais de construção como madeira, areia e cascalho. Por esta razão, os atores empresariais 

deste setor são instados a contribuir para o fechamento dos ciclos de materiais, aumentando a 

reutilização e reciclagem de materiais de construção, reduzindo assim a necessidade de novos 

materiais de construção. Ações adicionais para contribuir para a proteção e restauração da 

biodiversidade neste setor envolvem maiores esforços para desenvolver e incluir soluções de base 

biológica e de baixo carbono (por exemplo, madeira, materiais de isolamento natural) na construção 

e medidas para garantir um abastecimento legal e sustentável de produtos de madeira.  

 

• Turismo e Lazer 

Turismo e conservação estão intimamente relacionados. Não só muitas partes deste setor dependem 

diretamente da biodiversidade e SE16 [23], como o turismo baseado na natureza e o ecoturismo, mas 

também muitos ecossistemas protegidos dependem das receitas do turismo. Mobilidade, 

infraestrutura, gastronomia e algumas atividades ao ar livre também estão diretamente ligadas a 

 
13 Sajn (2019). 
14 Aiama et al. (2016). 
15 Textile Exchange (2020). 
16 World Bank (2020). 

https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/unep_sustainability_and_circularity_textile_value_chain_1.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/unep_sustainability_and_circularity_textile_value_chain_1.pdf
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impactos ambientais concretos1718 [9], [10] e, portanto, deve ser abordada como parte das medidas 

de proteção e restauração da biodiversidade neste setor. 

Em áreas ricas em biodiversidade, os atores do turismo devem integrar a gestão sustentável da 

biodiversidade e incluir SE na concepção de projetos e serviços relacionados ao turismo para 

contribuir para a conscientização do consumidor para a questão da proteção da biodiversidade. Nas 

áreas previstas para atividades turísticas, as avaliações de impacto devem sempre ser realizadas e 

as comunidades locais devem ser envolvidas na fase inicial de planejamento e na fase de operação. 

As pequenas empresas, operadoras e agências locais devem ser incentivadas a se beneficiar do 

turismo e do uso sustentável da biodiversidade, por exemplo, treinando e fornecendo guias 

qualificados das comunidades locais. Outras ações “no local” incluem o fornecimento de produtos 

locais sempre que possível, a redução de produtos de origem animal em alimentos e catering, o 

desenvolvimento de estratégias contra o desperdício e a poluição de alimentos e o fortalecimento 

das práticas de gerenciamento de resíduos, principalmente em termos de redução de plástico. 

 

• Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

A extração de recursos específicos para produtos do setor de TIC (smartphones, laptops, etc.) 

depende de atividades de mineração localizadas em todo o mundo. Os impactos da mineração sobre 

a biodiversidade e os SE diferem em tipo e magnitude. No entanto, técnicas como mineração a céu 

aberto (por exemplo, ouro, cobre) são frequentemente localizadas em áreas naturais muito sensíveis 

(tropicais), causando a destruição direta da biodiversidade [7]. 

Para contribuir para a proteção da biodiversidade, os atores do setor de TIC são chamados a 

aumentar a transparência e a rastreabilidade ao longo de suas complexas cadeias de valor e 

implementar medidas de eficiência de recursos em sua produção. Isso é particularmente relevante 

para todos os minerais e matérias-primas essenciais necessários para dispositivos eletrônicos. Em 

termos de design de produto, este setor pode agir aumentando seus esforços para prolongar a vida 

útil dos produtos, bem como no design para circularidade. 

 

 
17 Hall (2010). 
18 Hall (2016). 
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Segurança Nuclear e Proteção ao Consumidor (FKZ 3520850300). 

As opiniões expressas nesta publicação são dos autores e não representam necessariamente as da editora. Esta obra 

com todas as suas partes está protegida por direitos autorais. Qualquer uso além dos limites estritos da lei de direitos 

autorais sem o consentimento do editor é inadmissível e punível. Reimpressão, bem como em extratos, somente com 

permissão da Agência Federal para a Conservação da Natureza. 

Bonn, janeiro de 2022. 
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